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la pràctica lingüística més rica i variada possible. 
- Aprenentatge escolar del propi entorn (físic i natural, històric,
cultural), perquè qui coneix l’entorn l’estima, el respecta o el vol
canviar, i perquè, en època de globalització, no hem de voler ciu-
tadans provincians.
- Un batxillerat –per dir-ho així– no especialitzat, sinó fortament
pluridisciplinari i integrat.
- Estudis universitaris en què els estudiants amb rendiment aca-
dèmic reconegut –tenint en compte també, és clar, la seva situa-
ció social– disposin de beques que els permetin lliurar-se al plaer
del treball intel·lectual. Cap universitari català no hauria d’acabar
la carrera sense haver anat a passar un curs acadèmic avaluat (no
un Erasmus!) en una universitat estrangera.
- Replantejament complet de la formació de mestres, professors,
periodistes, metges, advocats, jutges, policies, i de tots aquells
que fan un servei públic. S’hauria d’aclarir –encara no s’ha fet–
en què ha de consistir aquest servei i quines formes diverses pot
adoptar.
Només aquests cinc genèrics no ens curarien la malaltia, però
estic segur que ens farien baixar la febre.

>>>Meritxell Estebanell: En el món educatiu no crec que hi
hagi fórmules magistrals. Ni per a aquest ni per a qualsevol altre
territori. Però sí que crec que hi ha condicions que poden facili-
tar l’obtenció de millores en els resultats i també crec que per cer-
car solucions cal considerar les particularitats dels ciutadans per
als quals es busquen. 
Parlar de terminis em resulta molt difícil perquè en el món de l’e-
ducació hi ha tantes variables capaces de generar dificultats que
quan se n’hagin superat algunes segur que ja n’hauran aparegut
unes altres. Crec que del que es tracta és d’anar treballant, tant
com sigui possible, per millorar les condicions que permetin faci-
litar els processos de formació i ensenyament i anar resolent, al
més aviat possible, les dificultats que vagin apareixent. Segur que
poder disposar de recursos personals i materials suficients pot
influir notablement en la resolució parcial o total d’alguns proble-
mes. I gaudir de la màxima llibertat i autonomia per prendre les
decisions, comptant, evidentment, amb el suport institucional
adequat, pot permetre actuar amb decisió i eficàcia.

>>>Paco Jiménez: No he cregut mai de manera genèrica en fór-
mules educatives magistrals per als ciutadans d’un territori en
concret. Crec que el sistema educatiu d’un país, de qualsevol
país, hauria de ser capaç de donar resposta a les necessitats edu-
catives de tots els seus ciutadans sense exclusions. 
Crec, també, que l’educació ha de treballar per continuar provo-
cant sotracs socials malgrat les resistències i les tendències con-
tràries als canvis que la realitat ens imposa dia a dia. Estic con-
vençut que s’han de produir nous plantejaments que generin la
descomposició d’interpretacions monolítiques i hegemòniques
que consideren pressupòsits basats en criteris d’uniformitat i
homogeneïtat, que és el mateix que dir en criteris de segregació.
No sé si la manera d’aplicar les mesures i els terminis tenen gaire
importància, potser centraria la meva preocupació a afirmar que
educar en una escola i en una societat per a tothom és una veri-
table exigència pedagògica que ha de fer possible que l’educació
pugui oferir, per un costat, un conjunt de serveis a totes les per-
sones, i per un altre, l’oportunitat de perfeccionament i actualit-
zació als professionals dels diferents nivells educatius.

>>>Xavier Besalú: Sincerament, no crec que hi hagi ni fórmules
magistrals ni solucions immediates a problemes socials complexos,
que no es poden abordar només des de l’expertesa, com si ens tro-
béssim davant d’un cas d’enginyeria social. Hem viscut prou per
comprendre que els pretesos mons feliços o les societats científica-
ment regulades no són, en el millor dels casos, sinó somnis inasso-
libles i, en el pitjor, noves formes d’esclavatge i servitud. Dit això,
però, sí que tenim l’obligació de sotmetre a discussió pública algu-
nes evidències suficientment contrastades i de prendre democràti-
cament les decisions que considerem més pertinents i eficaces,
sabent però que hauran de ser permanentment avaluades i revisa-
des perquè les fórmules màgiques i generalistes s’avenen poc amb
societats geloses de la seva llibertat i de la seva diversitat interna
com afortunadament és la catalana. 

>>> Josep Maria Terricabras,
director de la Càtedra Ferrater Mora

>>> Meritxell Estebanell,
directora de l’ICE

>>> Paco Jiménez,
degà de la Facultat d’Educació 
i Psicologia de la UdG

>>> Xavier Besalú,
professor de pedagogia de la UdG

En l’acte acadèmic de presentació, va iniciar el torn de
paraules el degà de la nova Facultat, Ramon Brugada, que
va anunciar que els estudiants tindrien a l’abast un mèto-
de d’ensenyament “revolucionari del qual disposen molt
poques facultats”. Va advocar per la internacionalització
dels estudis dient que “naixien adaptats a l’espai europeu
d’ensenyament superior” i que tenien com a fita la partici-
pació en projectes de solidaritat i cooperació, per als quals
“aquesta Facultat ha doblat les assignacions que s’havien
previst en un primer moment.” Brugada va explicar que
l’existència d’estudis de Medicina serà un factor d’atracció
per a les empreses de biomedicina.
Per la seva part, Albert Bou, president del Consell Social de
la UdG, va parafrasejar Cavafis quan va desitjar als estu-
diants i futurs metges una pròspera travessia que els con-
duís a la saviesa. El president del Consell Social va afirmar
que la Facultat de Medicina era una vella aspiració de la
Universitat i de la societat gironines, a les quals va dema-
nar que responguessin amb responsabilitat al repte que
se’ls presentava.
Tot seguit Blanca Palmada, comissionada d’Universitats, va
reservar per a aquesta presentació l’anunci d’un finança-
ment addicional de 26 milions d’euros fins al 2016 per tal
de tirar endavant el nou Campus de la Salut de la UdG al
voltant de l’Hospital Josep Trueta. Palmada, que va defen-
sar els nous estudis de Medicina com “un esforç de redre-

Inauguració dels estudis de Medicina 

Es preveu un finançament 
addicional de 26 milions d’euros
per al nou campus de la Salut

El passat dia 9 de gener la Universitat de Girona va presentar els estudis de Medicina. A
l’acte, que va tenir lloc a l’Escola Politècnica Superior, hi va assistir un públic nombrós en
el qual hi havia representada des de la classe política fins als estudiants matriculats en
el primer curs de la nova Facultat. La Sala de Graus era plena a vessar, la qual cosa va
demostrar l’interès que aquests estudis han despertat, perquè, com va dir la consellera
Marina Geli, són una aposta per reforçar els serveis de salut dels vuit-cents mil habitants
de la demarcació de Girona.

Antoni Bassas va tancar l’acte amb un parlament “Enraonar cura”
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Aprendre 
a confeccionar
un mapa

La Cartoteca de la UdG i la Càtedra 
de Geografia i Pensament Territorial 

proposen un curs per aprendre 
a confeccionar un mapa

çament del territori,” va argumentar que el
talent neix arreu i és per això que els centres
han de diversificar-se per tal d’aprofitar-lo
millor. El nou escenari dels estudis de Ciències
de la Salut anirà acompanyat d’un impuls de la
recerca biomèdica a partir de la inclusió en el
sistema de l’IdIbGi (Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona).
Quan la consellera de Salut Marina Geli va
prendre la paraula va demanar comprensió
pel fet de sentir-se emocionada en el moment
en què es presentaven els nous estudis de
Medicina de Girona. Va recordar que l’Escola
d’Infermeria “fa uns estudis molt bons que
vénen de molts anys.” Per a la consellera,
Girona ha de fer de xarnera a l’Euroregió, i és
per això que va esperonar la UdG a establir
més acords amb les universitats de l’altra
banda dels Pirineus, però, sobretot, va dir que
“a la bona ciència l’acompanyi l’humanisme.”
Com a representant del Govern de Catalunya
va manifestar que tenia el convenciment que
havien interpretat bé l’anhel de la societat
gironina “que evoluciona i que demanava una
Facultat de Medicina.”

Va cloure el torn de paraules la rectora de la UdG Anna Maria Geli, que va
tenir un primer record per a tots els estudiants que han confiat en la
Universitat i que s’han matriculat en els estudis de Medicina. Va afirmar que
està segura que la qualitat dels estudis els permetrà ser “uns grans metges.”
La rectora va destacar l’impacte que les infraestructures sanitàries tenen en
la societat, en forma de millora assistencial i impuls de riquesa econòmica.
Va afegir que el projecte “és ambiciós, magnífic i excel·lent” i que és per
això que s’ha volgut fer  venir especialistes  de renom com el Dr. Ramon
Brugada o la doctora Marta Aymerich, i que tot plegat permetrà disposar
d’un Campus de la Salut en el qual tindran lloc els estudis de Medicina, els
d’Infermeria i la recerca. Anna Maria Geli va voler agrair l’esforç a tots els
que des d’un bon començament van creure en el projecte i el van ajudar a
tirar endavant fins que en un dia com avui s’ha fet realitat.
A continuació, el periodista Antoni Bassas va intervenir en l’acte amb una
conferència sota el nom “Enraonar cura”.

Anna Maria Geli: “el projecte de
la Facultat de Medicina és ambi-
ciós, magnífic i excel·lent”
Ramon Brugada: “els estudis de
medicina neixen adaptats a l’es-
pai europeu d’ensenyament
superior”
Albert Bou: “les institucions i la
societat gironina ha de respondre
amb responsabilitat al repte que
se’ls presenta”
Blanca Palmada: “el talent neix
arreu i és per això que els centres
han de diversificar-se per tal d’a-
profitar-lo millor”
Marina Geli: “des del Govern
tenim el convenciment que hem
interpretat bé l’anhel de la socie-
tat gironina” La presentació dels estudis de Medicina van omplir la Sala de Graus de l’EPS




